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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. salută angajamentul continuu al Serbiei 

în cadrul procesului de normalizare cu 

Kosovo, precum și finalizarea, la 25 august 

2015, a unor acorduri importante, și anume 

cu privire la înființarea 

Asociației/Comunității comunelor cu 

majoritate sârbă din Kosovo, cu privire la 

energie, la telecomunicații, cât și cu privire 

la podul de la Mitrovica; îndeamnă Serbia 

să pună rapid în aplicare obligațiile care îi 

revin în temeiul acestor acorduri și să 

colaboreze în mod constructiv cu Kosovo 

la elaborarea și punerea în aplicare a 

viitoarelor acorduri; constată că au fost 

înregistrate progrese în domenii cum sunt 

poliția și protecția civilă, asigurările pentru 

vehicule, vama, mecanismele de legătură și 

cadastru; reiterează faptul că aplicarea 

concretă a rezultatelor dialogului dintre 

cele două țări ar trebui să constituie 

indicatorul evoluției acestui dialog; invită 

Serbia și Kosovo să se abțină de la retorica 

negativă și să continue implementarea 

integrală a tuturor acordurilor deja 

încheiate, cu bună-credință și la timp, și să 

continue cu hotărâre procesul de 

normalizare; solicită ca ambele guverne, 

precum și instituțiile UE, să depună în 

continuare eforturi pentru a comunica și a 

explica dispozițiile acordurilor încheiate, în 

scopul de a apropia și mai mult 

comunitățile albaneze și sârbe din Kosovo; 

27. salută angajamentul continuu al Serbiei 

în cadrul procesului de normalizare cu 

Kosovo, precum și finalizarea, la 25 august 

2015, a unor acorduri importante, și anume 

cu privire la înființarea 

Asociației/Comunității comunelor cu 

majoritate sârbă din Kosovo, cu privire la 

energie, la telecomunicații, cât și cu privire 

la podul de la Mitrovica; îndeamnă Serbia 

să pună rapid în aplicare obligațiile care îi 

revin în temeiul acestor acorduri și să 

colaboreze în mod constructiv cu Kosovo 

la elaborarea și punerea în aplicare a 

viitoarelor acorduri; constată că au fost 

înregistrate progrese în domenii cum sunt 

poliția și protecția civilă, asigurările pentru 

vehicule, vama, mecanismele de legătură și 

cadastru; reiterează faptul că aplicarea 

concretă a rezultatelor dialogului dintre 

cele două țări ar trebui să constituie 

indicatorul evoluției acestui dialog; invită 

Serbia și Kosovo să se abțină de la retorica 

negativă și să continue implementarea 

integrală a tuturor acordurilor deja 

încheiate, cu bună-credință și la timp, și să 

continue cu hotărâre procesul de 

normalizare; solicită ca ambele guverne, 

precum și instituțiile UE, să depună în 

continuare eforturi pentru a comunica și a 

explica dispozițiile acordurilor încheiate, în 

scopul de a apropia și mai mult 

comunitățile albaneze și sârbe din Kosovo; 
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laudă eforturile comunității de afaceri, 

conduse de camerele de comerț, de a 

contribui la normalizarea relațiilor prin 

implicarea în dialogul dintre Camerele de 

Comerț din Serbia și Kosovo, în vederea 

eliminării obstacolelor care îngrădesc 

cooperarea economică și comercială dintre 

cele două părți și a facilitării contactului și 

cooperării dintre întreprinderi; invită 

Comisia să sprijine menținerea și 

dezvoltarea acestor activități pe viitor; 

încurajează Serbia și Kosovo să identifice 

noi domenii de discuție pentru un dialog 

care să aibă ca scop îmbunătățirea vieții 

oamenilor și normalizarea globală a 

relațiilor; invită Serviciul European de 

Acțiune Externă (SEAE) să efectueze o 

evaluare a rezultatelor obținute de cele 

două părți în ceea ce privește îndeplinirea 

obligațiilor care le revin; îndeamnă Serbia 

să acționeze în spiritul relațiilor de bună 

vecinătate și își exprimă speranța că 

chestiunea cererii eșuate a Kosovo de 

aderare la UNESCO nu va constitui o 

piedică în calea dialogului și a integrării în 

continuare a Kosovo în organizațiile 

regionale și internaționale; își exprimă, de 

asemenea, speranța că vor continua 

eforturile și cooperarea în vederea 

protejării patrimoniului cultural; invită 

Belgradul și Priștina să mențină relații de 

bună vecinătate;  

laudă eforturile comunității de afaceri, 

conduse de camerele de comerț, de a 

contribui la normalizarea relațiilor prin 

implicarea în dialogul dintre Camerele de 

Comerț din Serbia și Kosovo, în vederea 

eliminării obstacolelor care îngrădesc 

cooperarea economică și comercială dintre 

cele două părți și a facilitării contactului și 

cooperării dintre întreprinderi; invită 

Comisia să sprijine menținerea și 

dezvoltarea acestor activități pe viitor; 

încurajează Serbia și Kosovo să identifice 

noi domenii de discuție pentru un dialog 

care să aibă ca scop îmbunătățirea vieții 

oamenilor și normalizarea globală a 

relațiilor; invită Serviciul European de 

Acțiune Externă (SEAE) să efectueze o 

evaluare a rezultatelor obținute de cele 

două părți în ceea ce privește îndeplinirea 

obligațiilor care le revin; îndeamnă Serbia 

să acționeze în spiritul relațiilor de bună 

vecinătate și își exprimă speranța că 

chestiunea cererii eșuate a Kosovo de 

aderare la UNESCO nu va constitui o 

piedică în calea dialogului și a integrării în 

continuare a Kosovo în organizațiile 

regionale și internaționale; își exprimă, de 

asemenea, speranța că vor continua 

eforturile și cooperarea în vederea 

protejării patrimoniului cultural; invită 

Belgradul și Priștina să mențină relații de 

bună vecinătate; salută reluarea, la 

27 ianuarie 2016, a discuțiilor dintre 

prim-ministrul sârb Vučić și prim-

ministrul kosovar Mustafa; constată că 

printre subiectele discutate s-au numărat 

și recunoașterea reciprocă a diplomelor 

universitare și profesionale și 

îmbunătățirea conexiunilor rutiere și 

feroviare; subliniază că progresele la 

nivel local vor avea un efect pozitiv pentru 

întreaga regiune;  

Or. en 

 

 


